Nu flyttar
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ut för 2018
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Cirkusglädje på
Bohusläns museum
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LEDARE
Magnus Nordberg, kommunikationsansvarig
Just nu råder ett slags organiserat kaos hos

oss på Uddevallahem. Flyttlådor står staplade
på varandra, och här och var står sopkärl fyllda
med arbetsmaterial vars bäst före-datum sedan länge är passerat.
Ja, du känner säkert själv igen hur det brukar se ut när man står mitt i en flytt. Det är det
vi gör nu. Om bara några veckor säger Uddevallahem tack och hej till Södra Hamngatan
13, efter 14 år i samma lokal, och låter flytten
gå till andra sidan Bäveån.
Från 9 april hittar du oss på Kålgårdsbergsgatan, snett emot saluhallen.
Vårt huvudkontor får således ett ännu mer
centralt läge. Och det bästa för dig som kund
är att vår kundservice samtidigt passar på att
utöka sina telefon- och öppettider (se sidan 4)!
Att flytta är alltid en utmaning, och den blir

inte mindre av att vi samtidigt är inne i en
av våra mer intensiva perioder. För en utomstående betraktare blir det antagligen mest
visuellt genom våra tre nyproduktioner och
våra stora ROT-renoveringar på olika platser
i Uddevalla.
Vi har på kort tid släppt 125 lägenheter
till kv Rudan på Tureborg (i oktober) och till

kv Eol (i februari) och har mötts av en fantastisk respons båda gångerna. Till Eol fick vi
intresseanmälningar från inte mindre än 550
personer. Det är ungefär sju gånger fler än
vad vi hade lägenheter att erbjuda.
Vilka är de då som söker sig till våra nya
lägenheter? Tja, hela åldersspannet finns representerat och vi tror att vi kommer att få
en utmärkt mix i dessa hus. Det man ändå
kan notera är att 90-talisterna står för en betydande andel. Det var väntat på Rudan (där
vi enbart bygger ettor och tvåor), men att intresset även var så stort för Eol bland de unga
har kanske överraskat oss lite.
En majoritet av våra Eol/Rudan-hyresgäster är Uddevalla-bor, några bor redan
sedan tidigare hos Uddevallahem. Övriga
kommer huvudsakligen från mindre orter i
Bohuslän.
Uddevallahems nyproduktioner bidrar
således till
• att det skapas lediga bostäder i Uddevalla
som sätter igång en efterlängtad flyttkedja.

•

att det frigörs lägenheter inom Uddevalla
hems bestånd, till gagn för alla som står i
vår bostadskö.

•

att vi får en inflyttning till vår kommun,
till gagn för Uddevallas utveckling.
Bättre än så kan det ju knappast bli!

Nyproduktioner i all ära, att förvalta våra

fastigheter och ta hand om våra befintliga
kunder är över tid ändå kärnan i vår verksamhet. Vi vet att vi gör mycket rätt, annars hade
vi inte haft 44 procent som gav oss högsta
betyg i kundundersökningen.
Men vi vill bli ännu bättre. Och vi vill ha
din hjälp. Vi behöver få veta av dig vad vi gör
bra och vad vi kan göra bättre. Enklast ger du
oss den feedbacken genom att svara på vår
kundundersökning, som kommer att dimpa
ner i din postbox någon gång under året.
För oss är det jätteviktigt att fler tar sig tid
att svara på enkäten.
I gengäld lovar vi att bli bättre på att återkoppla till dig, så att du får veta vad din synpunkt ledde till för åtgärd från oss. Redan i
vår sätter vi igång ett arbete som syftar till
att bearbeta kundundersökningen på ett mer
strukturerat sätt.
Vi tror och hoppas att många av våra
kunder kommer att märka skillnad ganska
omgående.

OMSLAGSBILDEN: Anders Linreus, lokalansvarig, Katharina Dunkel, kundservice,
och Hasse Carlsson, koordinator för flytten, studerar Uddevallahems nya lokal.

Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Kontaktinformation och öppettider

Ansvarig utgivare: Thomas Aebeloe, VD

Huvudkontor
Södra Hamngatan 13, 451 40 Uddevalla
Postadress
Box 344, 451 18 Uddevalla
Telefon växel
0522 – 65 35 00
Fax
0522 – 65 35 80
Öppettider växel och kontor
Måndag
9.00-12.00, 13.00-18.00
Tisdag – Fredag 9.00-12.00, 13.00-16.00
Öppettider kundtjänst
Telefon
Måndag-fredag 9.00-12.00
Besök
Måndag
13.00-18.00
Tisdag-fredag 13.00-16.00
E-post
info@uddevallahem.se
Servicejour
0522 – 65 35 85
Trygghetsjour
0522 – 65 35 99

Nästa tidning utkommer: Juni 2018
Produktion: Bana 1 marknadskommunikation AB
Tryck: Sky Blue Media AB
Bo&Trivas utkommer fyra gånger per år och delas
ut i brevlådan till Uddevallahems hyresgäster.
Du kan också ladda hem tidningen på vår webbplats
www.uddevallahem.se
Frågor om Bo&Trivas: Kontakta Magnus Nordberg på
tel 0522-65 35 59 eller maila magnus.nordberg@uddevallahem.se
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Hurra! Vår i sikte!

Dagarna blir längre och snart börjar det grönska både här och där.
För att fira detta bjuder vi på lite inspiration som hjälper vårkänslorna
på traven. Glad vår, och glad påsk!

16 mars – 3 februari 2019
Spåren efter sjöfararna
– maritima ristningar i
Bohuslän
Sjöfararna utmed Bohuskusten på
1500- och 1600-talen ristade
in bomärken, initialer, årtal och
kompassrosor som ett slags visitkort i
naturhamnar i den yttersta skärgården.
Den här utställningen berättar om dessa
ristningar och vad de kan lära oss om
sjöfararna och sjöfarten för
500 år sedan.

Odla eget grönt
i köksfönstret
Ärtskott är gott i både sallad och på
smörgåsen, eller varför inte som en snygg
dekoration till finmiddagen? Och det bästa av
allt: det är hur enkelt som helst att odla egna.

Vår i Uddevalla

1. Fyll ett tomt tråg eller en kruka med ett
tunt lager jord.

Ägg-i-avokado

30 mars – 2 april
Konstvandring i Bohuslän

2. Strö ut ett ganska tätt lager med vanliga
gula ärtor från mataffären.

Ägg är gott, avokado är gott –
tillsammans blir det jättegott!
Lyxfrukost, brunch eller kanske på
påskbuffén? Valet är ditt. Beräkna
1–2 avokadohalvor per person.

Under påskdagarna öppnar ett hundratal
yrkesverksamma konstnärer och
konsthantverkare upp sina ateljéer, från
Strömstad i norr till Kungälv i söder. Ett
samarbete mellan Kvirr - Konstvandring
i Ranrike och Konstvandringen i södra
Bohuslän. Läs mer på www.kvirr.se

3. Plattar till lite, och vattna – men inte för
mycket.
4. Vänta lite… Och vattna då och då. Det tar
bara något dygn innan ärtorna gror och
efter en dryg vecka är det dags att skörda.
5. Skörda. Klipp skotten några centimeter
ovanför ärtan så att de kan skjuta nya
sidoskott. Då kan du oftast skörda både
en och två gånger till.
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Uddevallahem tipsar

1 avokado
2 ägg
Salt, peppar, chiliflakes
Valfri kryddört
Gör så här:
Sätt ugnen på 200°. Dela avokadon.
Ta ur kärnan och gröp ur lite extra,
för här ska ägget få plats. Lägg
avokadohalvorna i en ugnssäker form
och knäck ett ägg i varje halva. Baka
i ugnen tills äggvitan har stannat och
gulan är som du vill ha den, ca 15
minuter. Ta ut, krydda efter smak och
garnera med valfri kryddört. Ät upp!

Sötaste dekorationen
till påskbordet
Nästa gång du bakar eller gör en omelett, spara
skalen och gör en fin dekoration till påsk. Töm äggen
försiktigt genom att göra ett litet hål i toppen. Sedan
kan du frisera det tomma skalet efter smak. Skölj ur,
låt torka och sedan är det klart att användas. Ställ i en
äggkopp, på ett äggfat, i en äggkartong eller droppa
en klick stearin på en plan bricka för att få ägget att
stå stadigt. Piffa med vårblommor efter smak.

14 april
Herrestads fjällmaraton
Det är roligare att springa i skogen!
5 olika klasser, från 4 till 42 kilometer
i härlig fjällmiljö.
Mer information och anmälan:
www.uok.se

14 april
Bo & Leva på
Bohusläns
museum
Är du intresserad
av att flytta till
Uddevalla, flytta
i Uddevalla eller bara nyfiken på
framtidsplaner i kommunen? Missa inte
att besöka Bo & Leva mässan full av
inspiration och information!

5 maj
Vår-kickoff med
Barnens Loppis
I Uddevalla centrum,
lördagen den 5 maj kl 10-15.
Läs mer på www.uddevallacentrum.se.
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Här på Kålgårdsbergsgatan flyttar
Uddevallahem in 9 april.

Jobbet med att färdigställa det nya kontoret
har pågått sedan början av året.

Hasse Carlsson är den som koordinerar flytten av Uddevallahems huvudkontor.

Nu flyttar Uddevallahem
till Kålgårdsbergsgatan
Nu går snart flytten av Uddevallahems huvudkontor till Kålgårdsbergsgatan,
mitt i centrum. Från 9 april är det hit du ska vända dig när du vill träffa vår kundservice.
Färdigställandet av våra nya lokaler pågår
för fullt inför flytten 9 april. På bottenplan,
med entré på Kålgårdsbergsgatan snett
emot Saluhallen, kommer vår kundservice
att sitta. Det är hit du som kund ska vända
dig när du vill träffa vår personal i frågor
som rör uthyrning och boservice.
Det handlar med andra ord om en flytt
på bara några hundra meter, till ett ännu
mer centralt läge än tidigare.
– En viktig förändring för dig som
kund är att vi i samband med flytten kom-

mer att utöka våra telefon- och öppet
tider (se separat text på sidan), som vi vet
att många kunder efterfrågat, säger Lisa
van Brée, teamleader för Uddevallahems
kundservice.
Övriga funktioner på vårt huvudkontor
– som fastighetsavdelning, ekonomiavdelning och ledning – kommer att sitta en
trappa upp i samma byggnad.
Uddevallahem kommer att hålla till på
Kålgårdsbergsgatan i ungefär ett år, fram
till sommaren 2019. Då är våra nya lokaler

på Sundberg-tomten vid Västerlånggatan/
Lagerbergsgatan klara att flytta in i. Där
pågår just nu bygget av ett stort antal nya
bostäder, men också av det som ska bli
Uddevallahems nya huvudkontor.
Idag har Uddevallahem huvudkon
toret på Södra Hamngatan. Där väntar en
ny hyresgäst på att få flytta in, och det är
för att underlätta för denna hyresgäst som
Uddevallahem väljer den här tillfälliga lösningen på Kålgårdsbergsgatan under en
övergångsperiod.

Så blir öppettiderna från 9 april
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Från och med måndag 9 april, när vi flyttar till Kålgårdsbergsgatan,
ändrar Uddevallahem öppettiderna i kundservice.

Följande öppettider gäller från 9 april

De nya tiderna innebär att tillgängligheten ökar för våra kunder.
Med våra nya tider öppnar vi upp för kundbesök hela dagarna,
samtidigt som vi även har telefontid hela dagarna.

Tisdagar-fredagar: 10.00-16.00

Måndagar: 10.00-18.00
Precis som tidigare har vi lunchstängt
klockan 12.00-13.00.

Den trista, gamla grustomten är ett minne blott. Kvarteret Sundberg växer
uppåt i rask takt och när huset reser sig i sin fulla höjd framåt sommaren
kommer det att ha sex våningar – med lägenheter utöver det vanliga.
Kvarteret Sundberg är en riktig pärla. Här
bor du mitt i smeten med all tänkbar service och stadens alla nöjen inom räckhåll.
Men det är också ett boende för dig som
uppskattar den andra sortens uteliv: alla
lägenheter har nämligen egen balkong
eller terrass. Vissa har bådadera, med gott
om plats för såväl mysiga sittplatser som
blommor och växter av alla slag.
Lägenheter för alla behov
Här blir det både ettor, tvåor, treor och en
rejäl fyra. Alla lägenheter får ljus och stilren inredning med ekparkett, samt kakel

och klinker i badrummet. För bekvämlighetens skull har varje lägenhet också egen
diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare.
Allt utan en enda krona i insats.
Grönt är skönt
Förutom våra härliga hyresrätter kommer
huset att innehålla kontorslokaler, bostadsrätter och servicebostäder. Och det bästa av
allt: en egen oas i form av en grönskande
innergård. Den, i kombination med lägenheternas generösa balkong- och terrassytor,
gör det här till ett utmärkt boende för dig
som uppskattar det gröna i livet.

Prenumerera
på Sundbergs
nyhetsbrev:
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Nu växer kvarteret
Sundberg upp

uddevallahem.se

Ta en titt i broschyren
I broschyren om kvarteret Sundberg
hittar du allt du behöver veta om
detta härliga hus. Här finns planritningar för lägenheterna och
alla praktiska fakta om kvarteret.
Du hittar den på vår hemsida,
www.uddevallahem.se.
Kvarteret Sundberg reser sig nu fem våningar
ovanför marken. Som du ser har stommen till
lanterninen på innergården också kommit på
plats, och allt går enligt tidsplan.

Kvarteret Sundberg sammanfattat • 26 lägenheter i perfekt centrumläge • 1–4 rum och kök
• Lägenheterna släpps i augusti 2018 • Inflyttning 2019 • Läs mer på www.uddevallahem.se

Stort intresse för Eol
Intresset var jättestort när Uddevallahem i februari släppte de nya
lägenheterna till kvarteret Eol. Över 500 personer anmälde intresse
till någon eller några av de 78 lägenheterna.
– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda 78 nya, fina, lägenheter
i ett centrumnära kanonläge. Vi har länge haft uppfattningen att
intresset för Eol är väldigt stort och det fick vi verkligen ett kvitto på
nu, säger vd Thomas Aebeloe.
I skrivande stund ser det ut som att huset redan är fullt uthyrt.
Men till dig som missade släppet rekommenderar vi ändå att
regelbundet titta under Lediga objekt på vår hemsida. Om någon
väljer att hoppa av är det där vi lägger ut lediga lägenheter.
Inflyttningen i kvarteret Eol, som ligger mellan Brattgatan och
Bastionsgatan, är planerad till 1 december.

Det närmar sig
inflyttning på Rudan
Nu är det bara drygt två månader
kvar till inflyttning på Tureborg. 1 juni
är det dags för 47 förväntansfulla
hyresgäster att flytta in på Rudan.
Utvändigt är det mesta klart, nu
handlar det framför allt om interiört
arbete med att färdigställa lägenheterna. Målning och
montage av köksstommar är några av de arbetsmoment
som pågår nu. Samtliga 47 lägenheter är uthyrda. Skulle vi få
uppsägning på någon lägenhet kommer den som vanligt att
läggas ut under Lediga objekt på vår hemsida.
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Cirkusartisten Johanna rockar loss inför en jublande publik.

Cirkusglädje på
Bohusläns museum
När Uddevallahem bjöd in cirkussugna sportlovsfirare, stora som små,
till gratis cirkusshow fylldes läktarna snabbt till sista plats. Mina damer
och herrar, får vi be om största, möjliga tyyystnad…
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Härlig livemusik satte den rätta stämningen när Cirkusexpressen tog plats på scen
och drog igång sin rafflande show med ett
häpnadsväckande jongleringsnummer. Sedan var det dags för barnens favorit, Cirkus
elefanten Hampinella, att göra entré.
Som vanligt höjde den charmiga cirkuselefanten spänningen ett par snäpp genom
att kliva över ett modigt barn från publiken.
När alla väl hade andats ut fortsatte showen

i full fart. Bland annat rockades det loss med
massor av rockringar och som avslutning
bjöds det på underhållning på hög nivå i
form av nervkittlande tygakrobatik.
Tack Cirkusexpressen för en oförglömlig
föreställning! Ett lyckat samarbete mellan
Uddevallahem, Cirkusexpressen, Reinos
vänner och Bohusläns museum – och en
fantastisk kväll för hela familjen!

Hampinella hälsar på barnen i publiken.

Familjen Hasslöf tyckte att det bästa med föreställningen var när cirkusartisten hängde
i gardinerna i taket.

Höjdpunkten för många blev den hisnande
tygakrobatiken.

Är du självständig, serviceinriktad och gillar att jobba praktiskt?
Då tycker vi att du ska söka sommarjobb hos Uddevallahem!
Vi vänder oss med detta erbjudande till er
ungdomar som är hyresgäster hos Uddevallahem. Vi kommer att erbjuda sommarjobb åt ett antal ungdomar under veckorna
27-31.
Arbetet består av att jobba med våra
yttre miljöer. Gräsklippning, trimning,
sophantering och skräpplockning kommer
att vara de huvudsakliga arbetsuppgifterna.
För att trivas med jobbet krävs det således att du gillar fysiskt arbete och att du
trivs med att jobba utomhus. Vi förväntar
oss också att du är engagerad och serviceinriktad. I gengäld lovar vi dig spännande
arbetsuppgifter och härliga arbetskamrater!
Vem kan söka?
Vi vänder oss till dig som är 16-20 år och
som bor i någon av Uddevallahems fastigheter.
Hur söker jag?
Maila din ansökan till rekrytering@uddevallahem.se så snart som möjligt, men

Nu startar vi en stor renovering av våra
68 lägenheter på Tureborgsvägen 22.
Detta är den sista fastigheten som återstår att ROT-renovera för Uddevallahem
på Tureborg.
Samtliga lägenheter kommer att få
helt nya kök och badrum med mera.
Arbetet startade 1 mars och är planerat att pågå till första kvartalet 2019.

Ny på jobbet!
senast 31 mars. Döp mailet till ”Ansökan
sommarjobb”. Därefter kallar vi ett antal
sökande till så kallad speed dating, där vi
gör kortare intervjuer. Vårt mål är sedan
att under april ge besked om du fått jobb
hos oss.
Din ansökan ska innehålla uppgifter om
dig själv (ålder, utbildning, eventuell tidigare
arbetserfarenhet), kontaktuppgifter (adress,
mail/telefon) samt gärna lite om vem du är.
För mer information är du välkommen
att kontakta förvaltningschef
Mikael Måneling, 0522-65 35 25.

Uddevallahem förvärvar
fastighet i centralt läge
Uddevallahem har förvärvat fastigheterna Krummedike 16 & 17.
Fastigheterna ligger i ett mycket centralt läge på Kungsgatan.
– Vi ser en stor potential i det här läget.
Redan idag bidrar våra nyproduktioner på
tomterna Eol och Sundberg till utvecklingen av Uddevalla och centrumkärnan.
Med det här förvärvet skaffar vi oss utmärkta förutsättningar att fortsätta det
arbetet, säger vd Thomas Aebeloe.
Fastigheterna består idag av ett
K-märkt bostadshus, en restaurang och
ett antal parkeringsplatser. Innan en produktion av nya bostäder kan bli aktuell på
tomten måste den nuvarande detaljplanen
ersättas av en ny detaljplan.
– Man ska se det här som ett strategiskt köp för framtiden. Vi har skaffat oss

Dags för ROTrenovering på
Tureborgsvägen 22
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Vill du jobba hos
Uddevallahem i sommar?

markreserver i ett riktigt bra a-läge. När en
byggnation kan bli aktuell på de här fastigheterna är för tidigt att säga redan nu,
avslutar Thomas Aebeloe.

Uddevallahem har
rekryterat Lisa van
Brée, 35, från Tjörn
som ny teamleader
till vår kundservice.
Hur skulle du beskriva arbetsrollen?
– Att jag leder och fördelar arbetet i
kundservice och är ett stöd till personalen, samtidigt som jag själv deltar i
det dagliga operativa arbetet. Parallellt
har jag det långsiktiga perspektivet, att
utveckla avdelningens verksamhet utan
att för den sakens skull tappa fokus på
kunden.
Du har i många år jobbat med att ta
hand om kunder och ge bra service. Vad
är det mest stimulerande i den rollen?
– Mötet med människor är spännande! Ingen dag är den andra lik när man
jobbar med människor. Sedan drivs jag
av att hitta lösningar och att utveckla
verksamheten. Jag är väldigt målfokuserad.
Du har en bakgrund i resebranschen.
Berätta.
– Jag jobbade på TUI Fritidsresor från
2004 fram till nu. De sista åren jobbade
jag som teamleader på TUI:s Virtual
Customer Center i Göteborg, med ansvar för att leda service- och säljteamet
där. Tidigare har jag jobbat som destinationschef på Kap Verde och i Turkiet och
ännu längre tillbaka i tiden som guide.
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PÅ UDDEVALLAHEM FINNS ETT ANTAL OLIKA YRKESPERSONER. I DEN HÄR SERIEN
TRÄFFAR VI NÅGRA AV DEM OCH NU HAR TUREN KOMMIT TILL VÅRA BOVÄRDAR.

Tor-Björn trivs

som bovärd på Skogslyckan
Vi möter upp Tor-Björn Amilon i ett vintrigt Skogslyckan. Han
kommer direkt från snöskottningen, för när flingorna faller får alla
hjälpas åt – även om miljövärdarna vanligtvis är först ut på den
arbetsuppgiften. Men Tor-Björn har inget emot variationen, tvärtom.
– Att ingen dag är den andra lik är ju en
av fördelarna med det här jobbet, menar
Tor-Björn.
Han har jobbat på Uddevallahem i
drygt ett år. Familjen flyttade hit från
Göte
borg – och trivs jättebra i sin nya
hemstad. I sitt jobb som bovärd har TorBjörn ansvar för 340 lägenheter på Skogslyckan, och det råder ingen tvekan om att
han gillar sitt område.

– Ja, efter att ha jobbat i Biskopsgården
i Göteborg var det som att komma till paradiset, skrattar Tor-Björn.

Tar hand om ditt hem
Kort sagt kan man säga att bovärden tar
hand om förvaltningen av fastigheterna,
att de ser till att allt i husen fungerar som
det ska. Tor-Björn brukar börja sin arbetsdag med att ta en runda i sitt område. Han
kollar soprummen, kontrollerar att belysning och liknande fungerar och ser efter
om något behöver åtgärdas. Efter rundan
är det dags att gå igenom arbetslistan för
dagen och ta itu med allt från droppande
kranar till krånglande eluttag, med mera.
Och jobbet kan även innebära en och annan överraskning.
– En dag gick jag ner för att kolla ett
avloppsstopp i en källare. Jag tände inte
ljuset, för jag vet ju hur det ser ut där – och
plötsligt står jag med avloppsvatten upp
till midjan. Det var inte den bästa dagen
på jobbet, berättar Tor-Björn.

Felanmälan – med mera

En välbekant syn på Skogslyckan är Tor-Björn
och hans arbetsfordon – ett smidigt sådant
som till och med är utrustat med dubbdäck.
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Här hos Uddevallahem kan du göra felanmälan på flera olika sätt. Du kan lämna
den på webben, via appen – eller så kan
du ringa direkt till din bovärd. Tor-Björn
tycker det sistnämnda alternativet funkar
jättebra.
– När hyresgästerna ringer mig direkt
kan vi ofta avhjälpa felet snabbare. Och om
det är svårt att förklara vad som är fel, be
mig komma ut och titta, säger Tor-Björn.
Och om han inte svarar när du ringer
beror det förmodligen på att han just då är
upptagen hos någon av dina grannar.
– Ja, när jag är hemma hos hyresgäster
vill jag ju att de ska få den tiden med mig,

Den här fönsterbrädan har gjort sitt. Tor-Björn
tar mått för att kunna byta ut den mot en ny.

då är de det viktigaste, inget annat, konstaterar Tor-Björn.

Ständigt förbättrad service
Tor-Björn menar att det bästa med jobbet
som bovärd är att få hjälpa hyresgästerna,
så att de ska trivas där de bor. Och så är det
trevligt att få kontakt med folk, säger han.
Uppdelningen mellan bovärdar och
miljövärdar har ju varit igång sedan förra
hösten, och även om variationen kanske
var ännu större förr tycker Tor-Björn att
det här är rätt väg att gå.
– På det här sättet kan vi ge våra hyresgäster bättre och snabbare service, och vi
skruvar hela tiden på hur vi jobbar för att
bli ännu bättre.

Tre tips från Tor-Björn
1. Ring direkt, vänta inte tills du har en
lång lista. Vissa fel kan också bli värre
med tiden.
2. Vi kan inte alltid komma på en gång,
men vi hjälper dig alltid så snabbt vi
kan.
3. Om du bjuder oss ett bra bemötande,
får du ett ännu bättre tillbaka.

Tor-Björn Amilon
Passaden 3-5,
Nordanvindsv 6-8,
Sunnanvindsv 1-11.

Roberto Rojas
Östanvindsvägen,
Ögårdsvägen,
Bidevindsvägen.

Johan Ankar
Aftonbrisvägen,
Sunnanvindsvägen
8-10.

Clas Olsson
Tisdagsvägen,
Lördagsvägen, Aprilvägen,
Decembervägen.

Lars Olsson
Kopparmyntsgatan,
Hyggestråket.

Mohamed Yassin
Tureborgsvägen 20-24
och 23, Hagarnevägen
45, Klippgatan 1, Rudan.

Lennart Florén
Melodivägen,
Visvägen,
Balladvägen 1-19.

Samir Boutaba
Balladvägen 2-20,
Serenadvägen,
Romansvägen, Sångvägen.

Bertil Blad
Strömstadsvägen,
Sunnanvindsvägen 2-4,
Nordanvindsvägen 2,
Kandidatvägen,
Magistervägen

Sven Pettersson
Hagarnevägen 39-41.

Torbjörn Anker
Tureborgsvägen 1-5
och 12-16, Timmer
bergsvägen 1-3.

Peter Berggren
Svedjestråket

Michael Svensson
Anders Knapes väg,
Nordens väg, Skolgatan,
Tjärhovsgatan,
Walkeskroken.

Tony Russberg
Asplundsgatan 1-3, Södra
Drottninggatan 6, Håljute
gatan, Packhusgatan, Studievägen, Södergatan 17.

Kent Persson
Järvstigen, Tallvägen.

Henrik Dahl
Asplundsgatan 5-7,
Fjällvägen 22-28, Idunavägen, Kämpegatan,
Stora Nygatan, Söder
gatan 24-28, Östergatan.

Kurt-Ove Josefsson
Ljungskile/Lyckorna.

Ny organisation

med fyra
förvaltare
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VÅRA BOVÄRDAR

Från 1 mars är våra områden uppdelade
i fyra förvaltningsområden, där våra fyra
förvaltare ansvarar för var sitt distrikt. Det
är förvaltaren som har det övergripande
ansvaret för fastigheterna i sitt distrikt
och utför alla besiktningar, såväl vid avflyttningar som när du som kund önskar få
något bytt.
Samtidigt gör vi också smärre förändringar för våra bovärdar (se aktuell fördelning
här intill). Precis som tidigare är det bovärden du ska kontakta när du har frågor om
ditt boende eller vill göra en felanmälan.
Dessa förändringar gör vi för att förenkla
för dig som kund att komma i kontakt med
din bovärd och förvaltare.

VÅRA FÖRVALTARE

Mattias
Pettersson-Pohl,
Distrikt Norr

Mattias Molin,
Distrikt Väster

Jonas Larsson,
Distrikt Söder

Torbjörn Bengtsson,
Distrikt Ljungskile
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Så ser våra underhållsplaner ut för 2018
Installationer för ökad säkerhet, takbyte, målningsarbeten och byte
av balkonger. Det är några av de större posterna i Uddevallahems
underhållsplaner för 2018. Och så kommer vi under året att
installera våra första elbilsladdare.

Även under 2018 väntar mycket
underhållsarbete i kvarteret Myntet.

På Bävedalsvägen 6 fortsätter bytet av balkongpartier.

– Vi fortsätter att underhålla våra fastigheter på samma höga nivå som tidigare år,
säger fastighetschef Ronny Bohm om planerna för året.
Listan för 2018 är således lång, med en
blandning av stora och lite mindre underhållsåtgärder.
Här har vi samlat några av de åtgärder
Uddevallahem planerar att genomföra på
våra fastigheter under 2018. Med reser
vation för att det alltid kan bli förändringar eller omprioriteringar.

Kv Myntet
Här påbörjades redan under 2016 ett stort
arbete med att måla och byta fasaderna.
Vidare kommer vi att byta fönster, balkongdörrar och lägenhetsdörrar, samt byta
armaturer vid entréerna för ökad säkerhet.

Sälghugget
Här planerar vi under året en stor inves
tering i nytt passersystem och porttelefoni,
för ökad säkerhet.
10

Nya kvarteret Eol kommer att få
laddstationer för elbilar.

Bävedalsvägen 6

Hälle

Byte av balkongpartier på det nio våningar höga huset fortsätter under 2018.
Dess
utom planeras ett annorlunda och
spännande energiprojekt med värmeåter
vinning från ventilationen.

Under våren installeras fiber på Hälle-
området. När det är klart kommer hela
Uddevallahems fastighetsbestånd ha fiber
installerat.

Elbilsladdare i kv Eol

I våra planer för året ligger renovering av
ett antal tvättstugor, såväl på Hyggestråket
i de norra delarna som i kvarteret Finland
i de södra delarna. Det handlar då om byte
av maskiner med mera.

I slutet av året är det inflyttning i våra nya
lägenheter i kvarteret Eol, vid Brattgatan/
Bastionsgatan. Här kommer Uddevallahem att installera fyra elbilsladdare, vilket
känns väldigt spännande. Vi planerar fler
elbilsladdare även i andra bostadsområden,
men det är för tidigt att säga om de investeringarna hinns med redan under 2018.

Lyckorna
På Korpemyren fortsätter vi med målning
av fasader (som vi inledde ifjol). Även på
Flaggbergsvägen väntar målningsarbete
under året.

Renovering av tvättstugor

Sigelhultsvägen
Fastigheten som inrymmer ett äldreboende väntar på takbyte av den äldre delen av
fastigheten.

Jennies miljöspalt
Forskning visar att människor tolkar blotta åsynen av vissa sorters landskap som
avstressande. Över hela världen reagerar
människor mer positivt vid anblicken av
natur än vid anblicken av byggnader. Allra mest positivt fungerar savannliknande
öppna landskap med glesa träddungar
(eller en svensk ekhage om man så vill,
skillnaden är försumbar), glesa skogar med
god sikt, samt utsikt över vatten. Blotta anblicken av natur ger än idag en signal till
det sympatiska nervsystemet om att det
kan slappna av.
I vardagen dominerar den riktade uppmärksamheten, som kräver mycket energi.
Om den belastas för mycket kan det leda
till mental utmattning. I naturen dominerar däremot vilsamma sinnesintryck som
hanteras med spontan uppmärksamhet,
vilket leder till att vistelse i naturen ger vila
och återhämtning för den riktade uppmärksamheten. En rad studier har på olika
sätt bekräftat att blotta anblicken av natur
– även på en bild eller tavla – kan verka
stressdämpande och hälsofrämjande.
Källa: Naturen som kraftkälla,
Naturvårdsverket.

Vi på Uddevallahem vill passa på att
tipsa om våra ”vattenhål” i naturen
och har listat några av våra favoritplatser i Uddevallas naturområden.
Hästepallarna

”Varje morgon när jag åker till jobbet så får
jag alltid en glimt av lugnet. Det är vid Hästepallarna. Ingen dag är den andra lik. Det
är bedövande vackert. Det ger mig energi.”
Kohagen ovanför Skalbankarna

”En välskött hage med fågelutfodring på vintern och underbara blommor när våren kommer.”
Sandersdalar

”Runt maj när fåren och lammen släpps ut i
hagarna, då är det vår på allvar.”
Herrestadsfjället,

”Grilla korv intill en sjö. Det är grejer det.”
Mollön

”Fantastisk utsikt över havet och äventyrliga
vandringsstigar för den äventyrlige.”
Emaus

”Fantastiskt ställe för både gamla och unga!
Ger möjlighet att lära om djur och naturbruk.
Ett natur- och fritidsreservat av klass!”

Ny på jobbet!
Uddevallahem har
precis gjort om
och förstärkt vår
förvaltarorganisation.
En del i processen är
att vi har rekryterat
Mattias Molin som ny förvaltare.
Vad innebär det att jobba som
förvaltare?
– Det innebär att jag har det övergripande ansvaret för fastigheterna och att
jag gör alla besiktningar, både vid omflyttning och när hyresgästen vill få något bytt
i sin lägenhet. Jag är ansvarig för Distrikt
Väster, som omfattar Skogslyckan, Unne-

röd, Tallvägen, Järvstigen, Misteröd och
Strömstadsvägen.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Mest tid lägger jag nog på besiktningar och felanmälningar. Utöver det innebär
en vanlig arbetsdag mycket kontakter
med entreprenörer och med hyresgäster,
samt en del administrativt arbete. Jag har
också personalansvar.
Vad har du för bakgrund innan du kom
till Uddevallahem vid årsskiftet?
– Jag har jobbat som målare i 29 år. De
senaste 12 åren har jag drivit egen målerifirma. För övrigt kan jag säga att jag är
45 år, bor i Saltkällan, och ägnar gärna min
lediga tid åt familjen och fotboll.

Vad gäller vid
andrahands
uthyrning?
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Miljö

Någon gång kan det uppstå en
situation då du skulle behöva hyra
ut din lägenhet i andra hand. Då
är det viktigt att känna till att du
alltid måste ha Uddevallahems
godkännande för att göra det.
Ett skäl till att vilja hyra ut sin lägenhet
i andra hand skulle till exempel kunna
vara att man tillfälligt ska studera eller
jobba på annan ort. Om det finns goda
skäl är Uddevallahem positivt inställt
till andrahandsuthyrning. Men andrahandsuthyrningen måste alltid godkännas av oss.
Den som olovligen hyr ut i sin lägenhet i andra hand riskerar att förlora
sitt hyreskontrakt.
Bakgrunden till detta förtydligande
är att vi, i samhället i stort såväl som hos
Uddevallahem, ser ett ökande problem
med olovlig andrahandsuthyrning. I
vissa fall bottnar det sannolikt i ren
okunskap – hyresgästen har helt enkelt
inte kunskap om vilka regler som gäller.
I andra fall är det ett medvetet val att
skapa en svart bostadsmarknad, för att
sko sig på samhällets svaga och utsatta
grupper.
– Vi vill självklart ha koll på vilka
människor det är som bor i våra lägenheter. Både för vår egen skull och för att
grannarna ska känna sig trygga. Dessutom vill vi ha rättvisa regler och en fungerande bostadskö, inte minst med tanke
på alla de som tålmodigt står i vår kö
och väntar på att få en lägenhet, säger
Henrik Svenman, som jobbar med bostadssociala frågor på Uddevallahem.
Nu har länsstyrelsen beviljat en halv
miljon kronor för att Uddevalla kommun, med stöd av Uddevallahem, ska
kartlägga den svarta bostadsmarknaden.
Projektet startade nyligen och kommer
att pågå under ett år.
– Vi gör det här för att det i slut
ändan måste bli rättvist för alla. En
parallell bostadsmarknad slår mot hela
samhället och ökar klyftorna, säger
Petra Viita, samordnare för bostadsförsörjningsfrågor med fokus på nyanlända
i Uddevalla kommun.
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Missa inte
Earth hour
Du missar väl inte Earth hour lördag 24 mars, klockan
20.30-21.30. På Earth hour släcker världen sin belysning för att gemensamt uppmärksamma att vi bryr oss
om vår planet.
Uddevallahem har ingen möjlighet att släcka ner i
våra bostadsområden, vi måste ta hänsyn till våra hyresgästers trivsel och säkerhet. Men självfallet står vi ändå
bakom denna manifestation för klimatet.
Du som vill uppmärksamma Earth hour kan göra det
genom att släcka ner din lägenhet. Du kan också delta i
Uddevalla kommuns manifestation.

Uddevallahem uppmärksammas
för vårt arbete med att utveckla
Uddevalla!
Uddevallahem uppmärksammas för de satsningar vi gör på olika sätt för att utveckla
Uddevalla. På vinterns näringslivsgala i Uddevalla utsåg Uddevalla Näringsliv Uddevallahem till Årets medlemsföretag 2017. Priset
delades ut på Uddevalla Näringslivsgala under januari.

För information om programmet, se www.uddevalla.se.

Träffa oss på
Bo&Leva-mässan
14 april är det dags för årets
bomässa Bo&Leva. Uddevallahem finns självfallet på plats
för att berätta mer om våra
nyproduktioner.
Vi kommer att ha särskilt
stort fokus på vårt projekt i
kvarteret Sundberg, där vi släpper lägenheterna i slutet
av sommaren. Lagom till mässan kommer vi att lansera vår lägenhetsväljare med information om hyror med
mera.
Välkommen till Bo&Leva som hålls på Bohusläns
museum mellan klockan 10 och 15.

Juryns motivering
lyder enligt följande;
"Med satsningar på
både stort och smått,
med nybyggnationer
på många attraktiva
områden och genom
stöttning i mindre
sammanhang, visar
Uddevallahem att de
verkar för ett bättre
Uddevalla och en mer
levande stadskärna".

Tack och hej från Rune
Vid årsskiftet gick vår fastighetsskötare Rune
Hermansson i pension efter nästan 30 år på
företaget. Rune hälsar och tackar alla hyres
gäster, som uppvaktade honom i samband
med pensioneringen.

Tack!

KNEP & KNÅP

Sudoku nr 1/2018
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Lösningen insändes till:
Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla, senast 2018-04-30
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
Namn:___________________________________________________________
Adress:__________________________________________________________
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4

4

7

3

Postadress:_______________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________

Sudokuvinnare från Nr 4 – 2017
6

2

Tack för alla inskickade lösningar på vårt Sudoku i förra numret.
Bland de rätta svaren har vi dragit följande vinnare som får två trisslotter var.
Birgitta Edmark, Kopparmyntsgatan 16. Lena Nordberg, Lövskogsgatan 2.
Gunilla Andersson, Petersbergsvägen 8. Annica Andersson, Kämpegatan 49.
Rolf Johansson, Västra Lanesundsvägen 3.
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